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 ד"בס

 מפעל עולמי להצלת הדת
 מצות התוכחה בכל העולם כולושנקיים ברית הערבות ועל ידי 

 35  #גליון
 חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

 ב"סתש אבחודש 
, ישראל מבני ואיש איש כל על ערב להיות "ִסיַני ְּבַהר"' ה במצוות והתחייבנו קיבלנוש הערבות ברית עניניבו יבוארו 

: שם י"ברש וכמבואר" ְּבָאִחיו ִאיש ְוָכְשלּו", )לז, כו ויקרא( שכתוב כמו הערבות חיוב מכוח נענש ואחד דאח כלו
 .:)ז"כ דף סנהדרין ועיין(, לזה זה ערבין ישראל שכל, זה של בעונו נכשל זה" באחיו איש וכשלו "ומדרשו

 מצות התוכחה נבנה בית המקדשברית הערבות ועל ידי 

úåáøòä øòù 
 ìòùðåòå øëù éðéðò 

úåùôð úìöäå úåáøòä øòù 

קריאה נוראה לקיום התורה והמצוות שהמנהיגים 
יוכיחו בענין שבת תפילין מזוזות טהרת המשפחה 

כי מה בחיי שעה אפילו בכמה ספיקות , צניעות ועוד
והעונש הגדול ). וכשלו איש באחיו(' מחללין שבת וכו

 אם לא יוכיחו
שישראל ערבים זה בזה וכל שיש , וכשלו איש באחיוברכה על פסוק שאמרו חכמינו זכרונם ל

 איש או אשה )'סימן ה' פסוק ו(אפשר לפרש כוונת , בידו למחות ואינו מוחה נקראת עבירה על שמו
למה
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והוא , בך"להחזיק "מתעורר "ת "מפרש הרמז בר', בד"מעל "למעול "מכל חטאת האדם , כי יעשו
ת "ר' בד"מעל "למעול "משום הכי , א על ידי כן תתמעט פרנסתוחטא בזאת משום קטנות בטחונו שמ

נקראות , משום הכי ואשמה הנפש ההיא] ט"ב פסוק י"י משלי סימן כ"כפירש[מבטחיך "' בד"להיות "
אין די בזה במה שיתודו על מה שחטאו ,  והתודו את חטאתם)'בפסוק ז(ה "מש, עבירות חבירו על שמו

בפשע "ת "בראשו לתקן מה שמפרש הרמז בר"אשמו "את "השיב ו"אלא מהצריכות הוא , בפועל
בידו להקים ' והי, למד ולימד, קיים ועשה וזה לשונו )בירושלמי סוטה(כדאיתא , ארצה"אמת "ותשליך "

 .ולא הקים הרי זה בכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה לעשות אותם

התורה אמרה וחי בהם , ופיו עוריםפקח עיניך וראה איך מאשריך מתעים וצקורא הנעים 
וכמה ספיקות אם , אפילו יש כמה, ושהותר עבור פקוח נפש לחלל שבת שהוא חיוב סקילה

ורשע אם בעונו , והקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל צופה נתתיך, וגם אם רק חיי שעה יחיה, חי הוא
היה מוכיח על כל הדברים ראה ודן קל וחומר אם המנהיג , ואתה לא הזהרתו דמו מידך אבקש, ימות
ויאמר להם בפה מלא ושנשים יזהרו מאד מאד בנפשם על שמירות נדה ,  דהיינו שיעשו מקוה,האלו

כי עונש עון נדה הוא כעונש של אוכל ביום , שלא יגרמו שיכרתו ימיהם וימי בעליהם עבור זה
ויעשה כמו , כראויאלא ישמרו דת יהדות , והיה מזהיר אותם שלא ילכו בגילוי שער, הכיפורים

ויפרש להם שפריצות זו לגלות שער , ומורא לא יעלה על ראשו, שנצטוה מהשם קרא בגרון אל תחשוך
וגם ,  בפרשה זו)בזוהר( כי כן הוא ,ועל הבנים, ועל הבעל, ראשם מביא חס ושלום רעה בענין הפרנסה

ועבור זה תזכו לברכת התורה ולמען ירבו ימיכם וימי יאמר להם גדלו בניכם על ברכי התורה והיראה 
כי עבור חילול שבת נותנים כח לעמלק  -מזהיר אותם על שמירות שבת שלא יחללוהו ' וגם הי, בניכם

גם אם כדבריכם כן הוא , תמה אני איך לא בינת אדם לכם, שהוא מעולם רצועת מרדות רחמנא ליצלן
אשר היא ' לעזוב תורת ד,  הוא למכור הבכורה עבור נזיד עדשיםהראוי ונכון, שתרויחו בזה יותר כבוד

 וכמה שמדות -לכם מורשה מאבותיכם ואבות אבותיכם אשר קבלו מסיני זה כמה אלפים שנה 
ועתה שאנו דרים בין מלכי , וכל זאת באתנו ולא שכחנוך, וגזירות עברו עלינו עבור קיומה ולא עזבנוה

אנשים טובים ובעלי מדות ואין לנו מהם שום מניעה , וסגניה, הכומרי, חוריה, וכל תושביה, חסד
 לחלוף עולם עומד וקיים לעד ושכר -' ואנחנו נעזבנו בשאט נפש בתמי, וביטול בענין קיום תורתינו

 .ה בינו נא זאת וקרא בגרון אל תחשוך" מש- בושה הוא לכם, עבור חיי שעה', נצחיי
 )מקרי דרדקי במדבר(

   

 תחיוב הערבו
  -הקדוש ברוך הוא בוכה בכל יום על חורבן הדת 

 צבאות בית ישראל' אשרי מי שיגדר גדר בעד כרם ה
הגם ם נקיים אנחנו משבועתינו אשר קבלנו ערבות איש בעד אחיו אנא ונוכחה איש את רעהו 

לדעת אם לא במסתרים תבכה נפשינו כי ' אלקינו נתנה ראש ונשובה אל ד' שהנסתרות לד
כי מי לא ידע שהאבות אשר שולחים בניהם בבית הספר , ים והגלויים נעשים כצפונים ונסתריםהידוע

הכי נעלם מהם שהבנים יחללו שם את השבת קדש בכתיבה , שלהם ללמוד את אשר לבם יחפוץ
ומחיקה וכדומה כי מי יזכיר לו בקדושת שבת והאב אשר מגדל בנו שם הגם שאומר קדיש בכל יום 

כנסת בכל זה הוא פושעי ישראל כי יודע שיבוא היום אשר יכפור בתורת משה ונביאי ומפלפל בבית ה

אתה

לכו
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ובכל תורה שבעל פה והיה ראוי לרדוף רשע וכסיל כזה ואנו יושבים ומכבדים לו אין זה דברים ' ד
שבסתר או אם האב שולח בנו להיות נעשה בעל מלאכה אצל האומן וידע שהבן הזה יעבור אצלו כל 

ובכל זה אנו שותקים סובלים ומעלים עין מסוררים ואין איש דובר דבר או אם נראה העבירות שם 
האפאראטין הולכים ועושים מלאכתן בשבת והעם רואים את התנור עשן ולפיד אש יוצא ודבר שהותר 

מקום יש להקדוש ברוך הוא ומסתרים (מקצתו כאלו הותר כולו בעוונותינו הרבים ובכל זאת אנו מעלים עין 

 אמרו חכמינו זכרונם לברכה כי על המסתרים תבכה נפשו כי הנסתרות והנגלות יחד הם ) ושם בוכהשמו
 .צבאות בית ישראל' חרבן הדת אשרי מי שיגדר גדר בעד כרם ד

 )'שערי חיים שער ו(

 

   

 

 )ה"המשך בגליון הבא אי(
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